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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

پای لنگ موسیقی در احساسیترین واقعه دینی

دفاع مقدس حافظه تاریخی
شکستهای ایران را تغییر داد
عکس :سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

دستور معاون هنری برای رسیدگی به آثار
کپی در حوزه تجسمی

ســید مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ
روی خـط و ارشــاد اسالمی در نامهای به مدیرکل هنرهای تجسمی
خـــــــبر دســتور داد ساز و کاری برای پیشــگیری از ارائه آثار کپی و
رسیدگی به این موضوع برنامهریزی شود.

اکران «مسیر صلح» در فرهنگسرای ابن سینا

مســتند «مســیر صلــح» ســفرنامه پوپه مهــدوی نــادر ،اولیــن زن جهانگرد
ایرانی جمعه  ۶مهر ساعت  ۱۶در فرهنگسرای ابن سینا اکران میشود .این
مســتند داستان ســفر پوپه مهدوی نادر به دور دنیا است که فروردین ۱۳۸۲
با دوچرخه از ایران آغاز و  ۴مرداد  ۱۳۸۳به پایان رسید.

«ایران» در گفتوگو با مسئوالن و متولیان از روند برگزاری جایزه استاد عبداهلل انوار گزارش میدهد

جشنی در پاسداشت حامیان و پژوهشگران نسخ خطی
مریم شهبازی
خبرنگار

اختتامیــه شــانزدهمین دوره جشــنواره
حامیــان نســخ خطی کــه چندی اســت
از آن بــا عنــوان جایــزه «ســیدعبداهلل
انوار» یاد میشــود ،با تجلیــل از زنده یاد
«عیســی شــهابی» بــه واســطه تصحیح
نسخ و رسالههای متعدد مهم و زندهیاد
«ســیدمحمد مشــکات» هم به واســطه
بنیان نهادن کتابخانــه مرکزی کتابخانه
ملــی ،بــا اهــدای نســخههای ارزشــمند
شــخصی او همراه خواهد شد .مسئوالن
مرکــز اســناد کتابخانه ملــی ،مهمترین
هــدف از برپایــی ایــن جایــزه را تشــویق
جوانــان بــه فعالیــت در عرصههــای
مختلف نســخه پژوهــی بــرای کمک به
حفــظ بخــش مهمــی ازتاریــخ علــم و
فرهنگکشورمانمیدانند.
ëëجشنوارهایمتفاوت
ســیدصادق ســجادی دبیرعلمــی
شــانزدهمین جشــنواره حامیــان نســخ
خطی درباره هدفی که از اعالم فراخوان
برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی دنبــال
میشــود بــه «ایــران» گفت«:تقدیــر و
تشــویق افــراد فعــال در بخشهــای
مختلــف مرتبــط بــا نســخ خطــی کــه از
جمله آنها میتوان بــه مجموعه داران،
مصححها و ترمیم کنندگان نسخ خطی
اشاره کرد از مهمترین اهداف برپایی این
جایزه است».
ســجادی مهمترین تفــاوت برگزاری
جشــنواره ایــن دوره با دورههای گذشــته
را ایجاد برخی تغییــرات درعنوان بندی
نســخ عنوان کرد و افزود« :نســخ خطی،
تمــام موضوعــات و گروههــای علمی را
شامل میشوند ،از همین رو محدودیتی
در این زمینه نداریم و آن طور نیســت که
بگوییم به عنوان نمونه تنها نسخ مرتبط
باعلوم انســانی مد نظر برگــزار کنندگان
این رویداد علمی -فرهنگی هستند».
برگــزاری جایزه ســیدعبداهلل انوار در
ســالهای ابتدایی برپایــی آن به صورت
ســاالنه بود ،اما حاال مدتی اســت که این
جایزه به دوساالنه تبدیل شده ،این استاد
دانشــگاه دربــاره چرایــی ایــن تغییرهم
گفــت« :از مباحــث مالــی جایــزه کــه

سیدصادق سجادی

غالمرضا امیرخانی

بگذریم ،یکی از مهمترین دالیل تبدیل
آن به دو ســاالنه این اســت کــه انجام هر
کاری از جملــه تصحیــح و ترمیم نســخ
خطــی بســیار مشــکل اســت و بــه زمان
قابل توجهی نیاز دارد ،از همین رو جایزه
بــه دو ســاالنه تبدیل شــده تــا داوران در
بررسیهای خود به حجم بیشتری از آثار
دسترسیداشتهباشند».
ëëفرصتیبرایصاحباننسخ
به گفته ســجادی اگر نســخ خطی در
شرایط مناسبی نگهداری نشوند به مرور
زمان رطوبت پیدا کرده ،دچار پوسیدگی
شــده و ناخوانــا میشــوند .از همیــن رو
برگزار کنندگان جشــنواره حامیان نســخ
خطــی از همان بدو امر درصدد تشــویق
افراد و ســازمانهایی برآمدهاند که برای
حفــظ ایــن بخــش از تاریــخ و فرهنــگ
تــاش میکنند چراکــه توانایــی ترمیم،
گندزدایی ،ضدعفونی و صحافی مجدد
نسخ آسیب دیده فن بسیار مهمی است
که هر کسی توانایی انجام آن را ندارد.
ایــن مورخ با اشــاره به اینکــه فعاالن
این عرصه با وجود خدمات ارزشــمندی
که انجام میدهند اما چهرههای شناخته
شدهای نزد مردم نیستند افزود«:حداقل
از ایــن طریق فرصتــی بــرای تکریم این
افراد فراهم میشود ،طی  15دور های که
از برگزاری این جایزه میگذرد با استقبال

سید عبداهلل انوار

خوبی از سوی فعاالن این عرصه روبهرو
شدهایم .برپایی چنین رویدادهایی تأثیر
بســزایی در تشــویق طبقــات مختلف به
فعالیــت در زمینههــای نســخه پژوهــی
خواهد داشت».
بررسی آثار از دو طریق اعالم عمومی
فراخوان و همچنین رصد خود دبیرخانه
انجــام میشــود .بــه گفتــه ســجادی
دبیرخانــه این جایزه بهطور شــخصی از
برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی
فعال این حوزه درخواســت کــرده تا آثار
خود در زمینههای ترمیم ،تصحیح و ...را
برای آنان ارسال کنند.
به گفته دبیرعلمی جایزه انوار ،داوران
درهفت گروه اصلی دست به بررسی آثار
میزننــد ،نظر خــود درباره آثــار را اعالم
کرده و در نهایت شــورای سیاســتگذاری
یک اثــر را به عنوان برگزیده و اثر دیگری
را هــم به عنوان شایســته تقدیر معرفی
میکنــد .البتــه اســامی هیــأت داوران تــا
زمــان اختتامیــه کــه دی ماه ســالجاری
خواهد بود اعالم نمیشود ،برای هر گروه
ســه داور اصلی و ســه داور علی البدل در
نظر گرفته شده است.
ایــن جایــزه در دو بخــش اصلــی و
جنبــی برگــزار میشــود ،بخــش اصلــی
آن بررســی فعالیــت افــرادی را شــامل
میشود که در زمینههای تصحیح متون،

فهرستنگاری نسخ خطی و اسناد طی
دو ســال گذشــته فعالیــت کردهانــد .در
بخش جنبی نیــز کارنامــه کاری افراد در
زمینههایی نظیــر مرمت کاری ،آســیب
شناســی ،صحافــی و تصویربــرداری
نسخههابررسیمیشود.
وی فعالیــت ایــن جایــزه در بخــش
بینالملــل را مســتلزم درنظــر گرفتــن
بودجــه کافــی بــرای برپایــی دورههــای
بعــدی جشــنواره میدانــد و تأکیــد دارد
کــه به دلیل محدودیت مالی در شــرایط
فعلی اغلب ایرانیان داخل و خارج کشور
هســتند که به فراخوان پاســخ میدهند.
بــه گفتــه ســجادی هنــوز زمــان چندانی
از برگــزاری ایــن جایــزه نمیگــذرد و بــه
فرصت بیشــتری برای درک اهمیت آن
از ســوی مســئوالن فرهنگــی و از ســوی
جلب حمایتهای معنوی و مادی شان
نیاز است.
ëëحقانواربرگردنجامعهفرهنگی
ایــن تاریــخ پژوه دربــاره اینکه چــرا از
دوره پانزدهم عنوان «جشنواره حامیان
نســخ خطــی» بــه جایــزه ســید عبداهلل
انوارتغییــر پیدا کرده گفت «:اســتاد انوار
حق بســیاری به گــردن جامعه فرهنگی
بویژه از جهت نسخه پژوهی دارد ،با این
حال خوشــحالم که بگویم در ســالهای
اخیر شاهد ورود جوانان با استعدادی به

این عرصه بودهایم ،از همین رو میتوان
امیدوار بــود که درآینــده جایگزینهایی
بــرای بزرگانــی نظیر اســتاد انوار داشــته
باشیم».
یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن جایزه
تشــویق فعاالن فرهنگی به حفظ نســخ
خطی و کمک به بهره وری آنان است .از
همین رو طی چند سال گذشته فراخوانی
مبنی بر این منتشر شد که هر یک از مردم
که برخوردار از نسخههای خطی هستند
آنها را برای نگهداری در شــرایط اصولی
بــه کتابخانه ملــی بســپارند .البته همان
زمان هم تأکید شــد که این کار با رعایت
مالکیت شــخصی افراد انجام میشود،
هــر چنــد کــه مدیریــت کتابخانــه ملــی
آمادگی خود در خرید نسخههای خطی
نگهداری شــده از سوی مجموعهداران و
افراد را هم اعالم کرد.
اعالم این فراخوان در شرایطی انجام
شــد کــه بــه اعتمادســازی بیشــتری نزد
مردم احتیاج بــود بویژه که برخی گمان
میکنند واسپاری امانی نسخ خطی آنان
بــه کتابخانــه ملی منجر بــه از بین رفتن
حق مالکیت آنها خواهد شد.
غالمرضاامیرخانی«،معاونسازمان
اســناد و کتابخانه ملــی» در این رابطه به
«ایران» گفت «:طــی این مدت تا حدی
موفــق به اثبات این مســأله شــدهایم که

امانت گذاشــتن نسخ خطی خانگی چه
به منظور ترمیم و چه به منظور نگهداری
در شرایط استاندارد کتابخانه ملی منجر
بــه از میان رفتن حقــوق مادی صاحبان
نســخ نمیشــود ،از همین رو با استقبال
خوبی از مردم و مجموعــه داران روبهرو
شــدیم ».بــه گفتــه امیرخانــی از میــزان
دقیــق نســخ خطــی نگهــداری شــده در
خانههــا اطــاع دقیقــی نیســت ،بــا این
حــال او تأکید دارد که ذکــر رقم صدهزار
نســخه برای تعــداد احتمالی این نســخ
چندان هم دور از تصور نیســت .آن طور
که معاون کتابخانه ملی کشورمان تأکید
کرد سال  96در تمام  80سالی که از عمر
مرکزاسناد و کتابخانه ملی ایران میگذرد
ســالی بیهمتا بــوده چراکه آنــان در این
زمان موفق به ثبت تعداد قابل توجهی
از نســخ خطی بــا ارزش از داخل و خارج
کشورشدهاند.
او در پایــان گفتههایــش از مــردم
درخواســت کرد تا به مسئوالن این مرکز
علمــی -فرهنگــی اعتماد کرده و نســخ
خــود را برای امانت به آنان بســپارند .به
گفتــه امیرخانــی نگهداری نســخ خطی
در شــرایط خانگــی منجر به ابتــای این
آثار ارزشــمند بــه آســیبهایی همچون
پوســیدگی ،کپــک زدگــی و حتــی حمله
حشراتی مانند موریانه خواهد شد.
ایــن نویســنده و تاریــخ نگار نیــز درج
نام ســیدعبداهلل انوار بر این جشــنواره را
اقــدام ارزشــمندی عنــوان کــرد .به گفته
امیرخانــی ،انــوار بیــش از  60ســال از
عمــر خــود را صــرف فعالیــت در زمینه
نســخهپژوهی و نســخه شناســی کــرده
اســت .او در همین رابطه گفت «:اســتاد
انــوار را میتــوان از نوابــغ ایــن عرصــه
دانست که در زمینه نسخ خطی ،ترجمه
و تألیــف ،کارهــای باارزشــی انجــام داده
است .انتشار  10جلد فهرست نسخههای
خطــی و همچنیــن تألیــف مجموعــه
حواشی بر شفای ابن سینا در  22جلد که
متأسفانه هنوز شرایط انتشار آنها فراهم
نشــده از آن جمله هســتند .عالوه بر این
از اســتاد انــوار در زمینههــای موســیقی و
ریاضیات هم آثار متعددی منتشر شده،
او از جمله مشــهورترین تهران شناســان
دوران معاصر نیز به شمار میآید».

فریدون فربود ،دبیر ششمین جشنواره بینالمللی «هنر برای صلح»:

حسرت حمایت برندها از نمایشگاه به دل مان ماند
صبا موسوی
خبرنگار

ایــن روزهــا ششــمین جشــنواره
بینالمللــی «هنــر بــرای صلــح» بــه
دبیــری فریــدون فربــود و بــه میزبانــی
گالــری پردیس ملت درحــال برگزاری
است .جشنوارهای که در ابتدا با دغدغه
رســیدن بــه صلح جهانــی آغاز بــه کار
کــرد و امــروز در ششــمین دوره خــود
همچنــان در پــی نمایش آثاری اســت
تــا برای مخاطب خــود در مورد صلح،
ایجاد اندیشــه و پرسش کند .در همین
راســتا ،حتــی آثــار هــم بــا داوری برای
نمایــش انتخــاب نشــدهاند و آنهایــی
کــه حــاوی روح صلــح در متــن و بطن
خود بودهانــد ،به نمایــش درآمدهاند.
ایــن رویــداد به شــکل مســتقل و بدون
حمایتهــای مالی از ســوی ارگانهای
دولتی برپا میشود تا آنجا که مشکالت
مالــی ســد راه و مانــع از چــاپ کتــاب
آثار دوره ششــم شــده اســت .در ادامه
توگوی «ایران» با فریدون فربود در
گف 
خصوص وضعیت برپایی این رویداد و
مشــکالت و راهکارهای پیــشروی این
جشنواره را میخوانیم.
ëëتفــاوت ایــن دوره از جشــنواره بــا
رویدادهای گذشته در چیست؟
ایــن دوره چــه به لحاظ کمــی و چه
بــه لحــاظ کیفــی بــا دورههای گذشــته

تفاوتهای چشمگیری دارد و رسماً به
صورت بینالمللی با حضور آثار بیش
از  50هنرمنــد خارجــی از کشــورهایی
چون ،فرانســه ،ایتالیا ،ایــاالت متحده،
آلمــان ،لهســتان ،روســیه ،اســپانیا،
ســوئیس ،اتریــش ،ترکیــه ،عــراق،
افغانســتان و چندیــن کشــور دیگــر در
رشتههای عکاســی ،نقاشی ،مجسمه،
چیدمان ،ویدئو آرت ،گرافیک ،ســینما
و تئاتــر برگــزار شــده 295 ،اثــر در ایــن
دوره به نمایش در آمده همچنین آثار
ایــن دوره به لحاظ کیفی و موضوعی از
ســایر دورههــا به اهــداف و رویکردهای
جشــنواره نزدیکتــر و بخــش تئاتر نیز
به شــکل حرفهای در ایــن دوره اضافه
شده است .همچنین موضوع جشنواره
محیط زیســت بــا رویکردهایی شــامل
توجه به کودکان ،زنان ،اقوام و پرهیز از
خشونت و صلح از دغدغههای جهانی
است.
ëëاز اهــداف جشــنواره برقــراری تعامل
هنرمندان داخلــی و خارجی با یکدیگر
بود ،آیا این امر صورت گرفت؟
بلــه ،روز ســوم برپایــی جشــنواره
دیــداری میــان هنرمنــدان خارجــی
و ایرانــی انجــام گرفــت .همچنیــن بــا
برگــزاری نمایشــگاههای گروهــی و
انفــرادی بــرای هنرمنــدان خارجی در
ایران این تعامل را ادامه خواهیم داد.
ëëبــا توجــه بــه بینالمللــی بــودن
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گــری کورتــز تهیهکننــده فیلمهــای «جنــگ ســتارگان»
آن سوی ( )۱۹۷۷و «امپراطــوری ضربــه میزنــد» ( )۱۹۸۰روز
مرز
یکشــنبه  ۲۳سپتامبر در سن  ۷۸سالگی براثر سرطان در
لندن درگذشــت .بهگزارش مهر به نقل از ورایتــی ،گری کورتز عالو ه بر آوردن
ی واکر به پرده سینما ،فیلمهای «دیوارنویسی امریکایی» و
داستانهای اسکا 
«بلور تاریک» را نیز تهیه کرده اســت .کورتز در ابتدا دوســتی نزدیکی با جورج
لــوکاس کارگــردان فیلمهــای «دیوارنویســی امریکایی» و «جنگ ســتارگان»
داشــت که البته پس از تهیه فیلم «امپراطوری ضربه میزند» راه آن دو برای
همیشــه از هم جدا شــد .در فیلم «بازگشــت جدای» ( )۱۹۸بهعنوان سومین
قســمت از مجموعه فیلمهای «جنگ ســتارگان»،هاوارد کازانجیان بهعنوان
تهیهکننده جایگزین کورتز شد و لوکاس و کورتز راهشان از هم جدا شد؛ اتفاقی
که مارک همیل بازیگر «جنگ ستارگان» آن را به طالق پدر و مادر تشبیه کرد.

در حالــی کــه همــه ســاله بــا فــرا رســیدن ایام
محــرم و صفــر عمومــاً فعالیــت موســیقی در
کشور تعطیل میشود .نادر مشایخی آهنگساز
بر این باور است که فعالیت در این حوزه بهتر
میتواند بیانکننده رشــادتها و حماسههای
عاشــورا باشد« :عاشورا در فرهنگ ما ایرانیان،
یکی از مهمترین ،معنویترین و عاطفیترین
وقایــع تاریخــی بهشــمار مــیرود و تأثیــرات
بسیاری هم در زندگی ما داشته است.
بههمیــن دلیــل میتوانیــم بــا اســتفاده

از موســیقی ،خیلــی بهتــر و اســتادانهتر بــه
شــرح رشــادتها و حماســههای «عاشــورا»
بپردازیم ».مشایخی با تأکید بر اینکه موسیقی
تنها جلوه شــاد و ســرگرمی ندارد ،موسیقی را
ابزار مناســبی برای بیان احساســات و عواطف
بیــان میکنــد کــه میتواند بــا عجین شــدن با
مســائل دینی ،احساســاتی را که از عهده کالم
خارج است ،بیان کند.
او در بخشــی از صحبتهایــش بــا گالیــه
از مداحیهایــی کــه تلویزیــون در مــاه محــرم

و صفــر پخــش میکنــد ،خاطــرهای از اســتاد
ابوالحســن صبــا نقــل کــرده اســت کــه گویای
اهمیت و اصالت مداحی در این حوزه اســت:
«اســتاد ابوالحســن صبــا (آهنگســاز و نوازنده
سرشــناس ایرانی) به شاگردانش میگفت که
اگر میخواهند موســیقی ایرانی را یاد بگیرند،
به مداحیها گــوش دهند .ولی االن تنها برای
جذب جوانها ســعی میکنند بــا چیزی که به
گوششان آشناســت آنها را به سمت مداحی
بکشانند».

مشــایخی همچنین در گفتوگو با ایسنا
دربــاره نقــش موســیقی در تبلیــغ
ادیــان دیگــر گفتــه اســت« :در
ادیــان دیگــر مانند مســیحیت،
از موســیقی بهعنــوان یــک ابزار
بــرای بیــان عواطــف و احساســات
استفاده میکنند؛ کما اینکه موسیقی
در مســیحیت نقــش موفقــی
در تبلیــغ ایــن دین داشــته
است».

عکس :ایرنا

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با اشــاره به شکســتهای
تاریخــی کشــورمان از دوران صفویــه تــا قاجاریــه گفــت:
فرهنــگ
دوران هشــت ســال دفاع مقدس ،حافظه شکســتهای
تاریخی ایرانیان از گذشته تاکنون را تغییر داد.
ســیدعباس صالحــی روز سهشــنبه در مراســم گرامیداشــت هفتــه دفاع
مقــدس با تســلیت و گرامیداشــت یاد و خاطر شــهدای خمینی تا شــهدای
حســینی و همچنین شــهیدان حادثه تروریســتی اخیر در اهواز ،به عظمت و
جایــگاه دوران هشــت ســال دفاع مقدس اشــاره کرد و گفــت :دفاع مقدس
در واقــع لیلــة القــدر دیگــری بــرای ایرانیــان محســوب میشــود کــه بیشــتر
خصوصیات آن را همراه دارد.
وی افــزود :در تاریخ ایران زمین از  200ســال گذشــته صفویــه تا قاجاریه،
حافظه این مرز و بوم همراه با شکست بوده و فضایی از تزلزل و بیاعتمادی
ملــی را فراهم کرده بود اما دفاع مقدس ،زمینه تغییر این حافظه در تاریخ
را فراهــم آورد .صالحــی خاطرنشــان کرد :در دوران جنــگ تحمیلی ،ایادی
اســتکبار و امپراطــوری شــرق و غــرب و دیگــران ،همــواره تضعیــف ایران را
مدنظــر داشــته و دارند .عضــو کابینــه دولت دوازدهــم تأکید کــرد :با وجود
ائتالف جهانی دشــمنان علیه کشــورمان ،ایران اسالمی سربلند و سرافراز از
جنــگ بیرون آمــد و حتی یک وجــب از خاک این ســرزمین را بــه بیگانگان
واگذار نکرد .صالحی به ابعاد و برخی ویژگیهای دوران دفاع مقدس اشاره
کرد و گفت :دفاع مقدس به جامعه ایرانی روحیه ملی داد.
بــه گفتــه وی ،دوران دفاع مقدس حتی ویژگی تاریخی و اقلیمی داشــت
کــه توانســت تنوع اقــوام و احزاب را در کنــار هم ایجاد کنــد و وحدت ملی را
برای این مرز و بوم رقم بزند.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ادامــه ،حضور متنــوع افــراد از اقوام،
احزاب ،ادیان و زبانهای مختلف در کنار یکدیگر را از دیگر ویژگیهای دفاع
مقــدس عنوان کــرد و گفت :در کنار ایــن ویژگی شــهدا ،آزادگان ،جانبازان و
مدافعــان ،حلقــه دیگری به این حلقه وحدت ملــی اضافه کردند و همگان
بویژه اقوام ایرانی این حس به آنها دست داد که در کنار هم برای ارزشهای
دینــی ،انقالبی و ملی جنگیــده و زنجیر ه دیگری را برای وحدت ،انســجام و
یکپارچگی و همصدایی ایجاد کردند ،از این رو امروز همه اقوام ایرانی حس
این حلقه پیوند را احساس کرده و بر حفظ و ادامه آن تأکید دارند.
به گفته صالحی ،شــهدای جنگ تحمیلــی اعم از عرب ،بلوچ ،بختیاری،
فــارس ،لــر و پیــروان ادیان توحیــدی و مذاهب اســامی همه کنــار هم قرار
گرفتنــد تا برای دفاع از ارزشهای انقالبی دینی و ملی حرکت کنند ،چرا که
معتقد بودند همه این ارزشها پشــتوانه ملت و کشور ایران اسالمی خواهد
بــود .عضو شــورای عالی انقــاب فرهنگی در بخش دیگری از ســخنان خود
دوران  8ســال دفــاع مقــدس را فرصت دیگری برای الگوســازی و الگودهی
عنــوان کــرد و گفت :هیچ دورانــی در حافظه تاریخی ایران ســراغ نداریم که
کشــور ایــن گونه در چهــارراه حافظه حــوادث تاریخی قرار گرفته باشــد ،چرا
کــه در این  8ســاله جغرافیــای حضور ایرانیان از لحاظ ســن ،جنس ،حضور
کــودک ،نوجــوان ،پیر ،جوان ،اقــوام ،طبقــات مختلف ،مشــاغل ،حرفهها و
تنــوع حضــور در دوره دفــاع مقــدس آن قدر زیاد بــود که برای هــر فردی یا
شــخصی الگوی خاصی تداعی شده است .صالحی اضافه کرد :دوران دفاع
مقــدس این فرصــت را فراهم آورد که از این هشــت ســال ،هر کــس بتواند
الگوها و شخصیتهای تأثیرگذار خود را انتخاب کرده و داشته باشد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تالقی هفته دفاع مقدس
امســال با ایام محرم حســینی گفت :همانطور که در حادثه عاشورا همگان
اعــم از پیــر ،جــوان ،کــودک ،نوجــوان ،زن و مرد حضــور داشــتهاند در دفاع
مقدس نیز ما شاهد حضور افراد و تنوع شخصیتهای مختلف بودیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دفاع مقدس را به اقیانوس وسیعی تشبیه
کرد که هر کس به نوبه خود میتواند از این دوران الگوگیری ،سرمشقسازی
و الگوســازی کنــد تا بتوانــد بهره الزم را برای ادامــه راه و زندگی خود مدنظر
داشــته باشد .صالحی تأکید کرد :اهالی فرهنگ و هنر باید با بکارگیری همه
ظرفیتهــای خــود و تولیــد آثار فاخــر و ارائــه آن به جامعه عــاوه بر حفظ
گنجینه دفاع مقدس بتوانند بیش از گذشــته این دوران را زنده نگه داشته و
به نسلهای بعدی منتقل کند.
در ادامه این مراســم با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،از شماری
هنرمندان فعال حوزه دفاع مقدس تجلیل شد.

درگذشت تهیهکننده
اولین «جنگ ستارگان»

editorial@iran-newspaper.com

جشــنواره ،نمایشــگاه خارج از کشور نیز
خواهیدداشت؟
باید بگویم هنر برای صلح بهعنوان
گروهی که در مقر اروپایی سازمان ملل
در ژنــو ســوئیس نمایشــگاه داشــته ،در
حال حاضر پیشــنهادهایی از فرانســه،
ایتالیــا ،انگلســتان ،کانادا ،هندوســتان،
امــارات متحــده عربــی و ترکیــه بــرای
برگزاری نمایشگاه دارد که البته بهدلیل
حمایت نشدن مالی هنوز به هیچ یک
پاســخ روشــنی ندادهایم که در صورت
رفع مشکل گزیدهای از آثار را در هریک
از این کشــورها نمایش خواهیم داد که

اولین آن پــس از توافق در رایزنیها در
ماه اکتبر در فرانسه خواهد بود.
ëëبا توجــه به تنــوع و تعداد آثــار ،تا چه
اندازه در انتخاب محل برپایی نمایشگاه
مشکلداشتهاید؟
متأســفانه در کشــور مــا فضاهــای
مناســبی برای ارائه حجم زیادی از آثار
تجســمی (بیــش از  200اثــر) آنچنــان
وجود ندارد که حتی جشنواره فجر هم
بــا آن روبــهرو اســت .همچنیــن اصوالً
فضاهــای نمایشــگاهی ما اکثــراً تغییر
کاربــری یافتهانــد و فضایــی کــه از قبل
بــرای یک گالری تعبیه شــده باشــند و

امکانات یک گالری استاندارد را داشته
باشــند ،ندارند که این هم بر مشکالت
برگــزاری رویدادهایــی چون جشــنواره
هنــر برای صلح میافزاید .شــاید موزه
هنرهــای معاصر تنها فضای مناســب
برای برگــزاری این رویداد باشــد اما در
هیچ دورهای جشــنواره در مــوزه برگزار
نشــده اســت زیــرا از آنجا که همــه آثار
برای فروش هستند و امکان فروش در
موزه وجود نداشــت این مسأله منتفی
شد.
ëëآیا جشــنواره هنــر برای صلــح حامی
مالی دارد؟

ایــن رویداد هیچ اسپانســر یا حامی
مالی ندارد و در تمام دورههای گذشته
تنها با یاری مؤسسات فرهنگی و هنری
و خیریههــا توانســته اســت تــا بخشــی
از هزینههــای برگــزاری ایــن رویــداد را
تأمیــن کنــد .در واقع بخــش عمدهای
از مؤسســات ،انجمنهــا و گالریها که
فعالیــت فرهنگــی و هنــری میکنند از
همراهــان و حامیان معنوی جشــنواره
هنــر بــرای صلــح در تمام این ســالها
بودهانــد و هیــچ شــرکت یــا مؤسســه
تجــاری چــه دولتی و چــه خصوصی از
این رویــداد فرهنگی و هنــری حمایت
نکردهانــد در صورتــی کــه حمایــت از
چنیــن رویدادی جــزو مســئولیتهای
اجتماعــی برندها محســوب میشــود.
مــا در طــول شــش ســال گذشــته بــا
بخــش عمدهای از برندهای داخلی که
میلیاردهــا تومان صرف تبلیغات خود
میکننــد و مدعی حمایت از فرهنگ و
هنر هســتند مذاکره داشتهایم اما هیچ
یــک حاضــر نشــدند از جشــنواره هنــر
و صلــح حمایــت کننــد .ناگفتــه نماند
کــه مؤسســه رزآرت فرانســه بهعنــوان
یک مؤسســه فرهنگی و هنری اســت و
بناســت تا جشــنواره هنر برای صلح با
همــکاری این مؤسســه نمایشــگاههای
مشترکی را در ایران و فرانسه برگزار کند
و در مســیر تعامل هنرمنــدان ایرانی و
خارجی به فعالیت بپردازد.

